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CET Govora va stabili joi
la Târgu Jiu, cu conducerea
Complexului Energetic Olte-
nia, modul de transfer al celor
dou` cariere miniere - Ber-
be]ti ]i Alunu, a declarat într-
o ]edin\` a Consiliului Jude-
\ean Vâlcea, directorul gener-
al al CET, Mihai B`lan.

"Vom avea o discu\ie pri-
vind acordul de transfer ]i la
suma la care sunt evaluate
cele dou` cariere miniere,
vreau s` spun c` trei ani vom
pl`ti o sum` modic` urmând
ca dup` e]alonat pe câ\iva ani
s` achit`m valoarea celor do-
u` cariere. Aceste dou` active
vor face parte din viitorul
Complex Energetic Vâlcea, o
entitate care va permite s` dea
curent electric direct Oltchim
]i altor consumatori, f`r` s`
mai treac` prin re\elele de dis-
tribu\ie. Preluarea celor dou`
mine va asigura astfel unul
dintre cele mai importante ite-
muri industriale din jude\", a
precizat Mihai B`lan.

Acesta a mai spus c` pen-
tru CET Govora func\ionarea
Oltchim este vital` deoarece
închiderea acestui agent eco-
nomic ar cauza mari probleme
societ`\ii furnizoare de ener-
gie electric` ]i agent termic.

"Exist` trei scenarii, fie s`
nu furniz`m abur industrial ]i
nici energie electric` Oltchim
]i atunci pierderile CET ar fi
atât de mari încât nu ne-am

acoperi salariile, s` furniz`m
la cote de avarie energie ]i
abur industrial ceea ce ar
duce la falimentul combinatu-
lui ]i tot acolo am ajunge. Mai
este ]i varianta din prezent s`
furniz`m energie electric` ]i
abur industrial ajutând la
redresarea combinatului. Un
Oltchim redresat înseamn`
revenirea economic` a jude\u-
lui. Trebuie s` se ]tie c` plat-
forma industrial` Râureni
func\ioneaz` integrat, oricare
dintre societ`\i dac` are pro-
bleme, se resimte automat la
celelalte", a mai spus direc-
torul general al CET Govora.

Cu acest prilej, Mihai
B`lan, directorul general al
SC CET Govora a explicat de
ce este necesar ca societatea
s` preia minele de la Berbe]ti-
Alunu. 

"În paralel cu aceast`
ac\iune, am întreprins demer-
surile pentru preluarea mine-
lor de c`rbune. De ce este ne-
cesar` ]i de ce este obligato-
rie aceast` preluare. Pentru
c` avem de încasat de la Olt-
chim o sum`, avem de dat c`-
tre Complexul Energetic Ol-
tenia o sum` care este purt`-
toare de penalit`\i. Aceste
penalit`\i ne pot b`ga în situ-
a\ia de insolven\`. }i atunci,
prin preluare, avem dou` a-
vantaje. Vom încerca s` nego-
ciem o valoare cât mai mic`,
ca valoare de preluare - as-
t`zi, dup` ce se termin` ]edin-
\a, voi pleca la Tg. Jiu, pentru

c` are loc ]edin\a Comitetului
de Supraveghere a CO Olte-
nia, în care se aprob` acest
transfer ]i voi reveni, proba-
bil, într-o ]edin\` extraordi-
nar` a Consiliului Jude\ean,
s` prezint care este valoarea
cu care prelu`m ]i care sunt
condi\iile în care prelu`m.
Ceea ce pot s` v` spun în mo-
mentul de fa\`, pentru c` am
avut cu cei de la Complexul
Oltenia o negociere preala-
bil`, vom avea aproximativ 3
ani de gra\ie, în care vom pl`-
ti din pre\ o sum` modic` de 2
milioane lei ]i 7 ani în care
vom pl`ti aceast` sum` de

transfer. Acesta este avantajul
pe care îl avem. De asta vreau
s` spun c` nu trebuie s` lu`m
ni]te decizii radicale în mo-
mentele în care lucrurile sunt
în dinamic`. Dup` p`rerea
mea este o gre]eal` major` ]i
vom distruge toat` Platforma
Chimic`, dac` vom lua de-
cizia de oprire a Oltchimului.
Dup` p`rerea mea trebuie s`
d`m o ]ans` Oltchimului, tre-
buie s` prelu`m minele de
c`rbune. Nu spun c` este un
lucru u]or, trebuie s` ne reor-
ganiz`m to\i, toat` platforma,
dar trebuie s` exist`m. Pentru
c` numai a]a va exista în con-

tinuare economia acestui
jude\", a concluzionat direc-
torul general Mihai B`lan.

La aceast` ]edin\` privind
strategia economic` a jude\u-
lui au fost prezen\i directorii
de la Uzinele Sodice Govora
]i administratorii judiciari ai
Oltchim, combinat aflat în
insolven\`. De altfel, CET
Govora, Oltchim ]i Uzinele
Sodice Govora sunt primele
trei companii raportat la cifre-
le de afaceri, for\a de munc` ]i
produc\ie din jude\ul Vâlcea,
care activeaz` în platforma in-
dustrial` Râureni.

CET Covora negociaz` cu CE Oltenia 
preluarea minelor Berbe]ti ]i Alunu

Ca urmare a discu\iilor bi-
laterale purtate în ultimele zile
în cadrul "Forumului 16+1" or-
ganizat de Ministerul Agricul-
turii ]i Dezvolt`rii Rurale în
cadrul Târgului INDAGRA,
membri ai delega\iei chineze
]i-au exprimat interesul pen-
tru dezvoltarea unor proiecte
în domeniu cre]terii p`s`rilor,
împreun` cu parteneri români.

Astfel, un grup format din
reprezentan\i guvernamentali

din provincia Hubei ]i oameni
de afaceri chinezi s-au întâlnit
vineri cu avicultori români din
jude\ul Vâlcea, membri ai Fe-
dera\iei Na\ionale PRO AGRO.
Se întrevede o posibil` inves-
ti\ie româno-chinez` dedicat`
reproduc\iei avicole, pentru
care s` se acceseze ]i fonduri-
le europene din noul PNDR,
precum posibilitatea valorifi-
c`rii c`rnii de pas`re pe pia\a
chinez`.
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